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EEN

ROOKVRIJE
STRENGERE
CONTROLE
EN BESTRAFFING
SINDS 10 MEI 2014
Sinds 10 mei 2014 zijn
belangrijke nieuwe maatregelen
van kracht:

CONTACT
GEGEVENS

•

Vragen over het rookverbod
en de controles:
Controledienst Tabak en Alcohol van
de FOD Volksgezondheid,Veiligheid
van de Voedselketen en Leefmilieu
www.roken-horeca.be
Tel. 02 524 97 97
roken-horeca@gezondheid.belgie.be
Vragen over de e-sigaret:
www.esigaret-info.be
Verantwoordelijke uitgever; Dirk Cuypers
Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel

•
•

De maximumboetes voor
de overtreding van het
rookverbod zijn verhoogd
van 1.800 euro naar 6.000
euro. (rekening houdend met
de opdeciemen die op 10 mei
2014 van toepassing zijn)
De rechtbank kan een
horecazaak voor een
periode van één tot zes
maanden sluiten.
De tabakscontroledienst
kan een tabaksautomaat
verzegelen als die niet
voldoet aan de wet.

NIET VERGETEN…
Het rookverbod in de horeca
geldt altijd, ook tijdens privéfeestjes of buiten de openingsuren. Als uitbater bent u te
allen tijde aansprakelijk voor
overtredingen in uw zaak. Ook
de roker blijft verantwoordelijk.
Verzet tegen een controle en
agressie tegen de controleurs
kunnen een straf verzwaren.
Deze feiten kunnen ook gerechtelijk worden vervolgd.

HORECA
ZÓ MOET HET

WELKE
VERPLICHTINGEN

NIEUWE TRENDS
IN
ROOKWAREN:
WAAR WAT ZEGT DE WET?

HOUDT HET ROOKVERBOD IN DE HORECA
VOOR MIJ ALS UITBATER IN?
•

•

•

Sinds 1 juli 2011 geldt
het rookverbod in alle
horecazaken, dus ook in
cafés, discotheken, privéclubs, waterpijpbars, …
Aan de ingang van de
zaak en in de ruimte zelf
moeten er duidelijk zichtbare rookverbodstekens
worden aangebracht.
Alle elementen die kunnen
aanzetten tot roken, zoals
tabaksreclame en asbak
ken, zijn verboden.

•

MAG WEL
NOG WORDEN
GEROOKT?

Een tabaksautomaat is
nog toegelaten, maar
die moet vergrendeld
zijn om de verkoop van
tabaksproducten aan
min-zestienjarigen te
vermijden en mag niet
in de rookkamer staan.

BELANGRIJK
Als uitbater hebt u het recht
om aan jongeren een bewijs
van hun leeftijd te vragen.
Bij weigering of twijfel ziet
u best van de verkoop af.

HET TERRAS
Als het terras van uw zaak aan
één zijde volledig open is, dan
mag hier worden gerookt. Het
spreekt voor zich dat een terras
in een gesloten publieke ruimte
zoals een winkelcentrum onder
het rookverbod valt.

•
•

DE ROOKKAMER
Deze moet aan bepaalde voorwaarden voldoen:

•

•

De ruimte is afgesloten
met wanden en een deur, die
altijd dicht moet zijn.
(kies voor uw gemak voor
een deur die vanzelf sluit)
De grootte is maximaal
25% van de totale oppervlakte van de zaak.

•
•

Er moet een rookafzuigsysteem voorzien zijn.
(minimaal debiet: opp.
rookkamer x 15 m³/uur)
Er mag geen voedsel of
drank worden geserveerd.
De klant mag zijn eigen
drankje wel meenemen.
Het personeel mag enkel
schoonmaken en opruimen.
Er mogen geen diensten
worden aangeboden, bv.
een televisie, kansspel,
verdeelautomaat, …
De rookkamer mag
geen doorgang naar een
andere publieke ruimte
of naar de wc’s zijn.

DE WATERPIJP
De wetgeving is heel duidelijk:
alle tabaks- en soortgelijke
producten vallen onder het
rookverbod en mogen dus enkel
in de rookkamer of in open lucht
worden gerookt.

ELEKTRONISCHE,
E-SIGARET OF
SISHA-PEN
De e-sigaret wint aan populariteit. Los van het feit of deze
enkel aroma’s of ook nicotine
of tabak bevat, mag ze niet in
gesloten publieke ruimtes zoals
horecazaken worden gerookt.
Zien roken kan immers aanzetten tot roken. Geen enkele
e-sigaret is helemaal onschadelijk voor de gezondheid.

De laatste jaren duiken veel
waterpijpbars op, wat de
indruk zou kunnen wekken
dat dit product niet onder het
rookverbod valt. Dit klopt niet:
zowel de roker als de uitbater
kunnen worden vervolgd voor
het roken van een waterpijp
in een horecazaak of gesloten
publieke ruimte. Waterpijp
rokers krijgen trouwens
meer schadelijke stoffen
binnen dan sigarettenrokers,
onder meer omdat ze langer
en dieper inhaleren.

